
Ring tillkännager lanseringen av sin första kamera speciellt framtagen för inomhusbruk 

Ring Indoor Cam är den mest prisvärda kameran hittills i bolagets sortiment 

 

Ring vidareutvecklar även sitt växande sortiment med säkerhetskameror för hemmabruk genom 

att lansera nästa generation av Stick Up Cam 

  

 

Seattle & Stockholm – 25 september - Ring, vars mål är att göra våra grannskap säkrare, lanserar 

idag två nya säkerhetskameror: Ring Indoor Cam, företagets första kamera speciellt framtagen för 

inomhusbruk, och tredje generationens Ring Stick Up Cam som nu finns i tre olika strömalternativ: med 

sladd, batteri och solenergi. 

  

Ring Indoor Cam är Rings mest prisvärda kamera hittills och går att köpa för bara 649 kronor. Med sin 

kompakta design kan den nya Ring Indoor Cam monteras nästan var som helst i hemmet och erbjuder 

bland annat 1080p HD-video, rörelsezoner, mörkerläge, tvåvägskommunikation och rörelseaktiverad 

inspelning. Enheten innehåller också sekretessinställningar som gör det möjligt för användare att 

inaktivera rörelse och ljudinspelning direkt från appen och en indikatorlampa som visar när kameran 

spelar in eller när Live View startas. 

  

Även tredje generationens Ring Stick Up Cam, den mest mångsidiga av företagets kameror, är från 

och med idag möjlig att förbeställa. Den nya Stick Up Cam kan installeras inomhus eller utomhus och 

finns i tre strömalternativ: med sladd (1299 kronor), batteri (1299 kronor) och solceller (1799 kronor). 

Stick Up Cam, med 1080p HD-video, rörelsedetektering, mörkerläge, tvåvägskommunikation och 

vidvinkel som erbjuder flexibel säkerhet och integritet där det behövs bäst - hemma. 

  

Jamie Siminoff, grundare av Ring, berättar: ”Vi är glada över att kunna presentera vår mest prisvärda 

kamera hittills för våra kunder och samtidigt kunna erbjuda ännu fler säkerhetsalternativ med Ring 

Indoor Cam och den helt nya Ring Stick Up Cam. Som det nyskapande team vi är försöker vi ständigt 

tänja på våra gränser för att kunna identifiera innovativa, kostnadseffektiva och lättanvända 

säkerhetsprodukter som gör våra stadsdelar säkrare. Med vårt växande sortiment av både inomhus- 

och utomhuskameror, varierande i storlek och funktionalitet, ger vi våra kunder valfrihet när de 

bestämmer hur de bäst säkrar sina hem.” 

  

Med Ring-appen kan användare länka Indoor Cam och Stick Up Cam till kompatibla smarta hem-

enheter från Ring för ett smartare och säkrare hushåll. Båda nya kameror som tillkännages i dag 

fungerar med utvalda Alexa-enheter. Säg bara "Alexa, visa trädgården" för att se Live View eller "Alexa, 

svara vardagsrummet" för att börja prata med vem som är i hemmet. 

  

 

Specifikationer för Ring Indoor Cam 

● Enkel DIY-installation med litet fotavryck nästan var som helst i hemmet 

● 1080p HD-video 

● Tvåvägkommunikation 

● Live View 

● Mörkerfunktion 

● Rörelsedetektering och rörelsesaktiverad inspelning 

● Stäng av ljudinspelningen med Audio Streaming och Recording Toggle 

● Pausa rörelseaktiverad videoinspelning med Record Motion Toggle 

● Blå LED-lampa indikerar när enheten spelar in eller livestreamar i Live View 

● Plug-in ström för inomhusbruk 

● Lägen: anpassa hur din kamera fungerar med tre olika lägen (hem, inaktiverad, borta). Lägena 

kommer att finnas tillgängliga november 2019. 



  

Specifikationer för nästa generationens Stick Up Cam 

● Flexibel DIY-installation både inomhus och utomhus 

● Tvåvägskommunikation 

● Live View 

● 1080p HD-video 

● Mörkerläge 

● Rörelsedetektering och rörelsesaktiverad inspelning 

● Väderbeständighet 

● Stäng av ljudinspelningen med Audio Streaming och Recording Toggle 

● Pausa rörelseaktiverad videoinspelning med Record Motion Toggle 

● Undvik videoinspelning av specifika områden med funktionen Privacy Zones 

● Blå LED-lampa indikerar när enheten spelar in eller i Live View 

● Finns i tre strömalternativ: sladd, batteri och solceller 

● Lägen: anpassa hur din kamera fungerar med tre olika lägen (hem, inaktiverad, borta). Lägena 

kommer att finnas tillgängliga november 2019. 

  

 

Prissättning och tillgänglighet 

Ring Indoor Cam är tillgänglig i USA idag och kommer att finnas tillgänglig internationellt i början av 

nästa år för 649 kronor. Ta reda på mer på Ring.com och Amazon idag. Tredje generationens Ring 

Stick Up Cam är tillgänglig för förbeställning - sladdversion och med batteri för 1299 kronor och 

versionen med solceller för 1799 kronor - på Amazon idag och kommer att börja levereras 23 oktober 

2019. Läs mer om nästa generation av Ring Stick Up Cam på Ring.com idag. 

  

 

Om Ring 

Rings mål och vision är att grannskapen säkrare genom att skapa en säkerhetsring runt hem och 

grannskap med sina säkerhetsprodukter och -tjänster. Rings produktsortiment erbjuder proaktiv och 

komplett säkerhet för både hem och bostadsområden till överkomliga priser på ett sätt som ingen 

tidigare har gjort. I ett bostadsområde i Newark, New Jersey, kunde man se en minskning av inbrotten 

med 50 procent efter att Ring Video Doorbell och Ring Spotlight Cam installerats i elva procent av 

hemmen i april till juli 2018 jämfört med samma period 2017. Ring är ett företag som ägs av Amazon. 

För mer information besök www.ring.com. Med Ring är du alltid hemma. 
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Vill du testa någon av Rings produkter?  

Kontakta nicholas@cloudberry.se. 
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